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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Liberato Salzano 

ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria T1 e T3– Liberato Salzano 

OBJETO: Projeto de Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização de Vias Urbanas  

 

Apresenta-se o projeto de infraestrutura urbana a ser executado na rua Voluntários da Pátria na 

quadra entre as ruas Hermógenes Basegio e Marechal Deodoro, sendo o Trecho 1 da ponte até 

a esquina com a rua Hermógenes Basegio e o Trecho 3 da esquina com a rua Marechal Deodoro 

até a ponte. No local já existem infraestrutura de distribuição de energia e iluminação pública, 

desta forma os serviços a serem executados contemplam serviços de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, execução de passeios com acessibilidade e sinalização viária, além de muros de 

contenção próximos a ponte. 

Ao iniciar as obras, deverá ser instalada placa de obra, de 3,00x1,50m conforme modelo definido 

pela Caixa Econômica Federal para obras com Recurso do Governo Federal. 
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1 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  

 

As obras de infraestrutura serão desenvolvidas em dois trechos da rua Voluntários da 

Pátria: 

- Trecho 3, iniciando na esquina com a Rua Marechal Deodoro, até o acesso a ponte na rua 

Voluntários da Pátria; 

- Trecho 1, iniciando após a ponte existente na Rua Voluntários e finalizando no encontro com 

a rua Hermógenes Basegio.  

A demarcação da via seguiu o alinhamento existente dos postes de iluminação elétrica. 

Após o levantamento topográfico dos postes, o alinhamento encontrado foi rebatido 15cm para 

fora da face externa do poste, onde inicia-se a via de circulação. A extensão final ficou da 

seguinte forma: 

- Rua Voluntários da Pátria T1: 85,18m; 

- Rua Voluntários da Pátria T3: 30,34m; 

 

1.1 Características Técnicas 

A via possui gabarito conforme o seguinte:  

- Rua Voluntários da Pátria T1: 11m, sendo 1,5m de passeio para cada lado e 8m de pista 

de rolamento; 

- Rua Voluntários da Pátria T3: 16m, sendo 2m de passeio para cada lado e 12m de pista 

de rolamento; 

 

As seções transversais adotadas serão com padrão de caimento duplo, com inclinação 

indicada de -2% em todas as vias exceto no trecho inicial e final da rua, que terá inclinação 

variável para viabilizar o ajuste no encaixe da via com o restante do sistema viário. As seções 

adotadas em cada trecho estão disponíveis nas plantas do projeto de pavimentação.  

 

1.2 – Estudo Topográfico 

Para o levantamento planialtimétrico do terreno foram colhidos pontos do terreno natural 

formando-se uma malha espaçada a cada 15 metros. O levantamento foi elaborado no intervalo 

de espaço compreendido entre os alinhamentos prediais dos dois lados da rua, ou, na ausência 

de algum lado, compreendeu uma distância de 5 metros além do leito carroçável em utilização. 
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Como resultado apresenta-se curvas de nível com intervalos de um metro de desnível, que 

são apresentadas junto ao projeto geométrico da rua. 

A partir do levantamento topográfico foram traçados os Perfis Longitudinais das vias. O 

Projeto de Pavimentação apresenta três perfis: 

1 – Perfil longitudinal do terreno: cotas do terreno atual; 

2 – Perfil longitudinal de Terraplenagem: cota para execução de cortes e aterros, para 

posterior execução das camadas da pavimentação; 

3 – Perfil longitudinal final da rua: cota final das ruas projetadas, após a execução da 

terraplenagem; 

 

1.3 – Projeto Geométrico 

No projeto geométrico da Rua Voluntários da Pátria o estaqueamento foi feito em duas 

etapas, uma considerando o alinhamento dos dois trechos existentes após a ponte – Trecho 1 

(T1) – entre a ponte até rua Hermógenes Basegio e Trecho 2 (T2) – entre as ruas Hermógenes 

Basegio e Alberto Pensin, porém, para este convênio, será tratado apenas do Trecho 1. 

Em outra etapa, o estaqueamento foi feito considerando o alinhamento do Trecho 3 – 

entre a Rua Marechal Deodoro e o início da ponte. 

 

a) RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA T1 

 

Trecho 1 (após a ponte e a rua Hermógenes Basegio):  

 - Ponto Inicial: BP: 0 + 000,00 

 - Inclinação inicial: variável, realizando ajuste de greide com a inclinação de saída do tabuleiro 
da ponte; 

- Inclinação padrão: -2% (caimento duplo); 

- Inclinação final: variável, realizando ajuste de greide com a Rua Hermógenes Basegio; 

 - Extensão: 85,18metros; 

- Ponto final: EP: 0 + 085,18 

- Gabarito total: 11,00 metros; 

 - Largura de pista: 8,00 metros (duas faixas de 4,00m); 
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 - Passeio: 3,00 metros (1,50m cada lado); 
 

Baseados no perfil do terreno, no perfil longitudinal de projeto e nas seções da via, 

foram encontrados os volumes de corte e aterro, apresentados na tabela 1. 

Após a execução dos serviços, o volume total de corte previsto para a pavimentação é 

de 291,80m³, sendo aproximadamente 80% de material de 1ª categoria (233,44m³) e 20% de 

material de 3ª categoria (58,36m³). 

 O volume total de aterro previsto para pavimentação é de 291,73m³, sendo que desse 

volume 195,91m³ serão previstos de aterro e compactação para regularização da sub base e 

95,82m³ serão de aterro e compactação simples, com o próprio equipamento de reaterro 

referente as áreas do passeio. 

 Pela qualidade do material encontrado, os volumes retirados nos cortes serão utilizados 

para a regularização da sub base. O material que sobrar será destinado a um local licenciado 

pelo município.  

 Abaixo são apresentados os volumes de escavação referentes as seções transversais da 

via.  

 
Tabela 1 – Volumes de corte e aterro para pavimentação 

 

b) RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA T3 

 

Trecho 3 (após a rua marechal Deodoro até a ponte):  

 - Ponto Inicial: BP: 0 + 000,00 

 - Inclinação inicial: variável, realizando ajuste de greide com a inclinação existente da rua; 

- Inclinação padrão: -2% (caimento duplo); 
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- Inclinação final: variável, realizando ajuste de greide com a inclinação de entrada do tabuleiro 
da ponte; 

 - Extensão: 30,34metros; 

- Ponto final: EP: 0 + 030,34 

- Gabarito total: 16,00 metros; 

 - Largura de pista: varável  

Estaca 0+000,00 a 0+010,17 = 12,00 metros (duas faixas de 6,00m); 

Estaca 0+010,17 a 0+030,34 = 12,00 metros (faixas em medidas variáveis para ajustar 
com encaixe da ponte); 

 - Passeio: 4,00 metros (2,00m cada lado); 
 

Baseados no perfil do terreno, no perfil longitudinal de projeto e nas seções da via, 

foram encontrados os volumes de corte e aterro, apresentados na tabela 2. 

Após a execução dos serviços, o volume total de corte previsto para a pavimentação é 

de 152,45m³, em material de 1ª categoria. 

 O volume total de aterro previsto para pavimentação é de 0,54m³, apenas para alguns 

pontos de ajuste de aterro para o passeio.  

 Pela qualidade do material encontrado, os volumes retirados nos cortes serão utilizados 

para a regularização da sub base. O material que sobrar será destinado a um local licenciado 

pelo município.  

 Abaixo são apresentados os volumes de escavação referentes as seções transversais da 

via.  
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2 – DRENAGEM URBANA  

 
Para o dimensionamento eficiente da rede de drenagem, adotou-se vazão de projeto 

calculada através do método racional. 

Para o cálculo da vazão foram adotados os seguintes critérios: 

a) Área de Influência: determinada através das áreas de abrangência e curvas de 

nível para cada boca de lobo; 

Contribuição passiva: aprox. 0,35ha;  

Contribuição da área: aprox. 0,1ha; 

 

b) Tempo de Concentração (Tc): 5 minutos; 

c) Período de retorno (Tr): 5 anos; 

d) Coeficiente Runnof: 0,6; 

e) Intensidade pluviométrica (P): 125 mm/h; 

A definição dos parâmetros acima baseou-se no Anexo 5 da NBR 10844 – Instalações 
prediais de águas pluviais. O referido anexo apresenta um levantamento da intensidade 
pluviométrica de alguns municípios do país, tanto para Tr de 1 ano (dimensionamentos prediais) 
quanto para Tr de 5 anos1  e 25 anos.  

Uma vez que a cidade de Liberato Salzano não possui dados históricos de intensidade 
de chuva, para a definição desse projeto serão utilizados os dados da cidade de Passo Fundo – 
RS (P = 125mm/h, Tr = 5anos), que pela proximidade, em torno de 90 km em linha reta, e 
características pode ser aplicada a este projeto. 

A tabela 2 abaixo, apresenta os conceitos de ocupação de solo para a determinação do 
coeficiente runnof. Considerando as características de área residencial com baixa densidade de 
construção, bastante áreas de superfície livre e verde e ruas pavimentadas seria possível adotar 
um coeficiente em torno de 0,4 a 0,5, porém, adotou-se o coeficiente de 0,6 para aumentar a 
margem de segurança e garantir a efetividade da rede, mesmo que no futuro ocorra mais 
escoamento de água e menos infiltração de solo.  

                                                           
1 Para projetos de drenagem urbana é indicado o uso de períodos de 2 a 5 anos; 
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Tabela 2 - Coeficiente Runnof 

 

A partir das definições desses parâmetros, da topografia local e das características de 
uso já implantadas no local, foi definido o sistema de drenagem do local de modo a atender as 
novas condições da via e coletar os caudais máximos em pontos que não causem transtornos ao 
fluxo normal da via, tanto de veículos, quanto – e principalmente – dos pedestres. Os corpos 
receptores são córregos onde a rede existente já desaguava, não havendo qualquer tipo de 
alteração. 

Serão executadas dois tipos de rede de coleta, uma rede com tubulação diâmetro 
300mm, que ligará transversalmente as caixas de ligação instaladas dos dois lados da via, e uma 
rede com tubulação diâmetro 400mm que receberá o escoamento total da rede e direcionará 
para o Arroio Marcolino.  

2.1 – Movimentação de terra 

As valas para assentamento dos tubos serão abertas com o auxílio de equipamento 
mecânico. A largura será proporcional ao diâmetro nominal da tubulação, acrescida de 30cm 
para cada lado do tubo. A profundidade da vala, também variável, deverá garantir um 
cobrimento mínimo de 60cm da tubulação, sem ultrapassar 100cm. A tabela 3 apresenta as 
especificações para cada tubo. 

Tabela 3 - Especificações das Valas 

DN (cm) 
Largura da 
Vala (cm) 

Profundidade 
da Vala (cm) 

30 90 90 

40 100 100 
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Após análise do material e das condições existentes, estima-se os seguintes volumes de 

escavação: 

- No trecho 1, os volumes de escavação, incluindo a tubulação e as caixas coletoras é de 

88,50m³, sendo aproximadamente 80% de material de 1ª categoria (70,80m³) e 20% de material 

de 3ª categoria (17,70m³). 

- No trecho 3, os volumes de escavação, incluindo a tubulação e as caixas coletoras é de 

59,25m³, totalmente em material de 1ª categoria. 

 

O assentamento da tubulação, além de respeitar os critérios que serão apresentados a 
seguir, devem seguir as cotas dos greides especificados no projeto de pavimento. 

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deverá estar compactado e 
devidamente regularizado, com declividade mínima de 2%. Sobre o terreno deverá ser 
executado um berço de areia, com espessura de 5cm.  

Os tubos serão de concreto simples (não armados), classe PS1 com carga de ruptura 
16kN/m, com diâmetros variáveis e conforme projeto. O sentido de montagem dos trechos deve 
ser realizado de jusante para montante. Após o assentamento serão executadas juntas rígidas, 
feitas com argamassa traço 1:3 de cimento e areia média, acrescida de aditivo 
impermeabilizante. 

No reenchimento das valas, na profundidade compreendida entre o fundo e até 30cm 
acima da geratriz superior do tubo, deverá ser executada compactação manual, em camadas de 
15cm, com soquete apropriado. O complemento do reaterro deverá ser procedido de 
compactação mecânica com camadas máximas de 20cm, até atingir o recobrimento mínimo de 
60cm. 

2.2 –SARJETA 

Será implantado o modelo de escoamento de água pela sarjeta, conforme apresentado 
na figura 1. A altura (yo) do passeio será 15 cm, dimensionada para que a vazão que a sarjeta 
recebe suporte vazão superior ao que o trecho entre as bocas de lobo recebem, de modo que a 
água escoada não invada o passeio. 

 

Figura 1 - Perfil de escoamento da sarjeta 

2.3 – MEIO-FIO 

Os meios-fios serão executados com peças de concreto pré-moldadas. A altura livre, a 
partir da sarjeta, deverá ser de 15cm, para possibilitar o escoamento das águas pela sarjeta até 
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os pontos de coleta. Deverão ser instalados modelos rebaixados, com altura de até 5cm nos 
locais que apresentam entrada de veículos já consolidados no local. 

 

2.4 – BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO 

Serão implantados boca de lobo com uso de grelhas nas sarjetas para a captação do 
escoamento pluvial.  

Figura 1 - Grelha e sarjeta 

 

Todas as caixas de coleta serão executadas nas vias e as bocas de lobo serão do tipo 
grelha, implantadas de modo que a grelha capte a água na sarjeta e direcione para caixa. As 
dimensões das caixas são especificadas na planta do projeto de drenagem.  

3 PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE 

A execução dos passeios será realizado com concreto, devido as dimensões e às 

interferências como árvores, postes, acessos, entre outros. Além do passeio haverá a 

inclusão de peças pré-moldadas de concreto para a execução da acessibilidade. 

Após o nivelamento do terreno e sua compactação, será lançada um lastro de brita 

nº 1, com camada de 3cm, preparando a área para em seguida lançar o concreto. Será 

utilizado espessura de 5cm e concreto com Fck 20Mpa. Após o lançamento, o material 

deverá ser nivelado e instaladas juntas de dilatação. 

 Nos locais indicados no projeto deverão ser executadas rampas de 

acessibilidade, seguindo as medidas especificadas em projeto. Além das rampas, serão 

instaladas placas de piso podo-tátil, de concreto pré-moldado e coloração amarela, com 

dimensões compatíveis com as do projeto.  

 As placas deverão ser distribuídas nos locais de destino antes da concretagem do 

passeio, alinhando, nivelando e protegendo as mesmas com camada de areia a fim de 

evitar deposição indesejada de fragmentos de concreto. Deve-se providenciar o 

rejuntamento entre as peças com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 

espessura aproximada de 1,5cm.  
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 Ao final da execução, tanto nas peças de podo-táteis quanto no passeio em si 

não deverá haver desníveis, quinas ou desalinhamentos.  
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4 – PAVIMENTAÇÃO  

 

A composição do tráfego local se dá basicamente por veículos de classificação leves, 

conforme normas do DNIT (carro de passeio, caminhão leve (2C-leve), veículos comerciais 

(similar a 2C – leve)) e também baixo volume de tráfego, composto principalmente por acesso 

residencial. Desta forma, podemos classificar a intensidade de tráfego como sendo N < 10E6. 

Será adotado o pavimento asfáltico, contabilizando uma área total de 1038,04m², sendo 

682,62m² de faixa de rolagem no trecho 1 e 355,42m² de faixa de rolagem no trecho 2. A 

definição da espessura do pavimento foi baseada nas normas do DNIT, para dimensionamento 

de pavimentos flexíveis com tráfego leve. A estrutura do pavimento executado será da seguinte 

forma: 

a) Sub-base: 

Será feito a regularização do terreno local, através de terraplenagem, até que sejam 

atingidas as cotas definidas nos Perfis Longitudinais de terraplenagem bem como a definição 

da seção transversal. A camada de compactação deverá atingir as cotas definidas e 

executadas a cada 20 cm (solo compactado 95% do Proctor Normal). O material necessário 

para os aterros será proveniente dos locais de corte. Caso seja necessário o transporte de 

mais materiais, os mesmos serão retirados de locais devidamente licenciados pelo 

Município. 

b) Base: 

Deverá ser executada uma camada de 12 cm de brita graduada ou “rachão”, 

compactada a no mínimo 100% do Proctor Intermediário, com CBR >=80%. Em ambos os 

lados da via, deverão ser executadas 20cm a mais na largura da base, para viabilizar a 

instalação futura do meio-fio. 

c) Imprimação: 

Impermeabilizante - Sobre a superfície da base concluída, será aplicada uma camada de 

material betuminoso impermeabilizante. Será utilizada emulsão asfáltica CM-30, aplicado 

em quantidade de 1,2l/m² e a temperatura que lhe proporciona a melhor viscosidade para 

espalhamento, possibilitando o aumento da coesão da superfície da base, pela penetração 

do material betuminoso. 

Ligante - Sobre a base só com pintura impermeabilizante, será aplicada emulsão asfáltica 

RR-1C, aproximadamente 0,6l/m², na temperatura que lhe proporciona a melhor 

viscosidade para espalhamento. 
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d) Camada de rolamento: 

Será executado revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em 

todas as vias com previsão de pavimentação, com espessura de 4cm.  

 

4.1  QUADRO DE QUANTIDADE  

 

 

4.2 JAZIDAS E USINAS DE ASFALTO 

Apresenta-se no quadro adiante a localização da usina e instalações de britagem 

indicadas para o projeto. As descrições das instalações são as seguintes: 

INSTALAÇÃO: CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias LTDA, ERS 511, Km 02, 

Constantina/RS 
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Diagrama 01 - distância de transporte da refinaria até jazida 

 

 
 

Diagrama 02 - distância de transporte da jazida até a obra 

 

5 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

O projeto de sinalização viária será composto por sinalização horizontal e vertical.  

 

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

Serão instaladas placas de indicação. As placas de indicação, projetadas para orientar os 

usuários sobre as ruas possuem formato retangular. Todos os sinais deverão ser refletivos, com 

emprego de películas tipo alta  intensidade prismática – AI, tipo III, de acordo com a NBR 

14.644/2013.  

Deverão ser constituídas de lentes prismáticas não metalizadas, gravadas em resina 

sintética transparente e seladas em uma camada de ar, por uma fina camada de resina, de modo 

a permitir a aderência adequada quando da  aplicação de películas ou pasta de impressão. 
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Deverá possuir característica quebradiça indestrutível, não permitindo a sua remoção quando 

submetida a um tencionamento.  

As chapas metálicas, utilizadas na confecção das placas, devem ser do tipo chapa zincada 

especial, com no mínimo 270 gramas de zinco por metro quadrado, material encruado, 

aplainado, semi-faturado na espessura de 2,0mm, pintada. Uma das faces deve ser pintada na 

cor preta fosca, que constituirá o verso da placa, em função do comprometimento com a 

segurança. 

Suas dimensões e locais de aplicação devem ser indicadas no projeto. 

Os suportes devem ser de ferro galvanizado, com diâmetro de 2 polegadas, parede de 2 

milímetros de espessura. Para implantação, inicialmente deve-se proceder a escavação do solo, 

em uma profundidade de 0,50 m, com largura suficiente para a colocação do suporte e sua 

concretagem. Colocado o suporte, este deve ser aprumado e travado para a concretagem. 

A placa de sinalização já deve estar fixada no suporte no momento da instalação do 

suporte. Os parafusos devem ser vincados com o emprego de serra manual, afim de se evitar 

sua subtração. Após a implantação, a parte inferior da placa deve estar a 2,90 metros de altura 

em relação ao piso. A placa deve formar um ângulo de 95º com o bordo da pista, considerando-

se o sentido de tráfego. 

 

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal linhas de divisão de fluxos opostos e faixas de travessias de 

pedestres. Todos os elementos foram projetados de acordo com as resoluções do CONTRAN. 

Todos os dispositivos de sinalização horizontal foram projetados com aplicação de tinta 

de demarcação viária a base de resina acrílica. As cores das tintas deverão ser amarela, para a 

divisão de fluxos opostos e branca, para demarcação da faixe de pedestres e da retenção. 

Deverá ser misturado à tinta, antes da aplicação, micro-esfera de vidro, tipo premix, na 

taxa de 0,20 kg/l de tinta. Junto com a aplicação, com aplicador específico e sobre a tinta recém 

aplicada, micro-esfera de vidro do tipo DropOn, a uma taxa de 0,40 kg/l de tinta. 

A superfície a receber a sinalização horizontal deve estar limpa, isenta de poeiras, óleos, 

materiais orgânicos e seca. Locais que apresentarem excesso de sujeiras devem ser varridos e, 

em último caso, lavados com jatos de água, preferencialmente. 
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 Em uma das laterais da ponte, afastado 1,50m do corrimão, serão instalados tachões 

reflexivos monodirecionais, conforme imagem abaixo, para demarcar a área de travessia de 

pedestres.  

 

6 – MUROS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES 

6.1 Muros 

Serão executadas quatro estruturas de contenção anexas a extremidade da ponte, para 

possibilitar o aterro e compactação das áreas onde serão instalados os passeios. 

Os muros executados serão com estruturas de concreto armado, porém, cada um será 

executado de uma maneira, conforme detalhado nas plantas de projeto. Os muros 1 e 4 serão 

executados apenas com estrutura de concreto armado, enquanto os muros 2 e 3 além da 

estrutura contarão com vedação em tijolos maciços.  

6.2 Itens complementares 

 Após a execução dos muros, serão instalados gradis metálicos de proteção ao longo das 

estruturas. Esses gradis metálicos serão integralmente fornecidos e instalados pela prefeitura 

municipal, de modo a ficarem compatíveis com as estruturas metálicas já existentes na ponte.  

 Após a instalação dos gradis, será instalada placa de inauguração da obra, em estrutura 

metálica de 40x60m, que contemplará a menção aos três trechos executados. Essa placa deverá 

ser fixada com solda, na estrutura metálica dos gradis.  

 

Liberato Salzano, 11 de outubro de 2022. 
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